
  

  
 
 
 

MEDLEMSBLADET  
 

Juni - September 2020  
          
 

Aktiviteter  
 

Då vi på grund av Corona-pandemin ställt in samtliga aktiviteter i vår så planerar vi nu 

aktiviteter inför hösten istället. Dock med reservation för att vi kanske inte kan 

genomföra aktiviteterna i höst heller om pandemin fortsätter. Vi följer utvecklingen och 

myndigheters rekommendationer och hoppas kunna återgå till normal verksamhet så 

snart som möjligt.  
 

Årets Grillkväll med extra sommarlovskul för barnen 

på vackra Amundön! 

Nästa medlemsaktivitet som vi siktar på är vår årligen återkommande familjedag på 

Amundön den 13 augusti. Det blir som förra året med grillning, bad i hav och 

varmbassäng, lekar för barnen och fika.  

 

Barnsjuksköterskan Annika Bernhard Edvardsson 

från Drottning Silvias sjukhus kommer finnas på 

plats. Reservation för ändringar.  

För anmälan och mer information läs bifogade inbjudan.   
 

Tipsa gärna om evenemanget om ni känner andra familjer som har barn med någon  

mag- och tarmsjukdom som vill bli medlemmar hos oss! 

 



  

Föreläsningar i höst 

Vi har planer på att ha tre föreläsningar i höst.  

 Föreläsning om förlossningsskador - Mag- och tarmförbundet driver ett projekt vid 
namn Förlossningsskadad Kvinna. Genom projektet får vår diagnosgrupp kvinnor 

med förlossningsskador ett ökat fokus. Syftet är att värna om de som idag lever 
med funktionsnedsättningar orsakade av allvarliga förlossningsskador efter en 

vaginal förlossning.  
 

En grupp som efter en bäckenbottenskada kan få långtgående besvär med 
avföringsläckage, urininkontinens med mera.  

Samsjuklighet med andra diagnoser såsom IBD, IBS eller Crohn´s kan 
dessutom förvärra problemen. 
 

Vi planerar att ha en informationskväll i ämnet där bland annat kvinnor med 
egna erfarenheter ger sin berättelse.  

 

Mer information hittar du på mag- och tarmförbundets hemsida 
magotarm.se/forlossningsskadad-kvinna. 
 

 Föreläsning om IBD – Överläkaren Hans Strid från Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) 
om att lyfta digital- och läkemedelsmonitering. Digitala hjälpmedel inom hälso- och 
sjukvården kommer att vara en viktig del i framtidens vård. För att få kontroll över de 
kroniska och inflammatoriska sjukdomarna Ulcerös kolit och Crohns sjukdom (IBD), 
och hålla patienterna i remission, krävs regelbunden uppföljning av symtom och 
inflammationsmarkörer, så kallad monitorering.  

  
 Föreläsning för föräldrar till barn med IBD. 

Vi återkommer med information längre fram när alla datum är spikade.  

 

Stora prisskillnader hos Sveriges tandläkare  

Det är fri prissättning på tandvård i Sverige. Det betyder att 
tandvårdsmottagningarna sätter sina egna priser för den 
tandvård som de utför.  

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har skapat en 
prisjämförelsetjänst för tandvård, Tandpriskollen. Då det kan 
skilja flera tusenlappar mellan det högsta och lägsta priset för 
en tandvårdsbehandling kan det löna sig att jämföra priset för 
en behandling.  
 

Priserna för exempelvis en rotfyllning varierar från 3 325 kronor på en mottagning i Skåne till 
11 745 kronor i Stockholm. Ett annat exempel är installation av en krona. Här varierar 
priserna från 4 470 kronor på en mottagning i Skåne till 12 735 kronor i Västernorrland. 
Tandpriskollen gör det möjligt för patienter att jämföra priser för olika behandlingar mellan 
olika tandvårdsmottagningar. 
Tandpriskollen hittar du på tandpriskollen.se eller på TLV:s hemsida tlv.se. 

 



  

COVID-19: Svensk Gastroenterologisk Förenings råd till personer med IBD 

Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) har nu tagit fram råd till personer med 
inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) under COVID-19-pandemin. 

Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) är den fackliga och 
vetenskapliga sammanslutningen för Sveriges gastroenterologer (läkare 
specialiserade på mag- tarmsjukdomar) med medicinsk såväl som 
kirurgisk inriktning. 

Så här skriver SGF angående IBD och COVID-19: 

 Följ de allmänna råd om COVID-19 som ges av myndigheter och sjukvård. 
 COVID-19 kan orsaka allvarligare symtom hos människor med 

försvagat immunsystem, äldre personer, samt hos de som har kroniska sjukdomar 
som diabetes, kroniska hjärt- eller lungsjukdomar och cancer. 

 Fortsätt med din nuvarande behandling för Crohns sjukdom eller ulcerös kolit om 
din sjukdom är inaktiv och stabil. Om din tarmsjukdom är aktiv (”skov”) eller om du 
får nya symtom ska du kontakta den mottagning där du får vård för sjukdomen. 

 Risken att bli smittad med COVID-19 är inte större om du behandlas 
med immundämpande läkemedel. Risken att utveckla en allvarligare infektion på 
grund av dessa läkemedel är låg men kan inte uteslutas. 

 Sannolikt föreligger en ökad risk för allvarligare infektion om du har ett skov i 
din tarmsjukdom och blir smittad med COVID-19 varför det är viktigt att du inte 
slutar med din underhållsbehandling. 

 Om du behandlas med immundämpande läkemedel är det extra viktigt att du 
försöker undvika smitta genom att noggrant följa de råd som ges av myndigheter och 
sjukvård. 

 Om du behandlas med immundämpande läkemedel bör du kontakta sjukvården om 
du får symtom som kan tala för COVID-19, dvs feber (>38 gr), hosta eller 
andningsbesvär. 

Informationen ovan är hämtad från Svenska Gastroenterologiska Föreningens hemsida 
svenskgastroenterologi.se under fliken Covid 19. 

 

Behöver du hjälp av en volontär? 

Covid-19: Tillhör du en riskgrupp? Behöver du hjälp med att till exempel handla mat 
eller receptfria läkemedel? Eller är du orolig och behöver prata med någon? Då kan du 
kontakta Svenska Röda Korset. 

För att underlätta för riskgrupper har Göteborgs Stad ingått ett avtal med Svenska Röda 

Korset att samordna stadens volontärinsatser. 

Volontärhjälp är en frivillig insats av en medmänniska. Exempel på tjänster som frivilliga kan 

tänkas utföra är att handla mat eller köpa receptfria läkemedel. 

Behöver du hälp? 

Om du behöver hjälp kan du kontakta Svenska Röda Korset vardagar under kontorstid på 

telefon eller mejl. Det kan vara många som ringer så skicka gärna ett mejl om du har 

möjlighet så kontaktar Röda Korset dig så snart de kan. 

Telefon: 073-839 86 88, E-post: frivillig.gbg@redcross.se 



  

Kansli  

Öppettider på kansliet 

Kansliet är bemannat av vår kanslist Annie följande tider: 

måndagar  08.00 – 17.00  

tisdagar  08.00 – 12.00 

onsdagar  13.00 – 17.00 

torsdagar  08.00 – 12.00 

fredagar  stängt  

 

Övriga tider kan du skicka mejl: goteborg.magotarm@telia.com eller lämna ett meddelande 

på telefonsvararen: 031-12 10 03. 

 

Portot blir allt dyrare! 
Vill du få våra lokala utskick på mejl istället för per post?  

Vi sparar miljö, porto och arbetstid. Glöm inte att höra av dig till oss om du 

byter adress, tel.nr eller e-postadress. 

Förbundets tidning Allt om mage kommer som vanligt med posten. 

 

Skicka aktuell mejladress till goteborg.magotarm@telia.com  

Ange att det gäller våra utskick.  

 

Bli familjemedlem! 
Medlemskapet kostar 250 kronor per år. Om någon i din familj (boende på samma adress) är 

medlem kan du bli familjemedlem till en reducerad avgift på 50 kronor. 
 

Unga Magar på Facebook!  
Gå med i Unga Magars Facebookgrupp i Göteborgsområdet. Där får du reda på de 
aktiviteter vi kommer att ha. Följ gärna Förbundets Unga Magar på Instagram. 
 
För dig som inte är aktiv på Facebook går det bra att skicka ett mejl så får du utskick via 
mejl.  
 

http://www.facebook.com/groups/ungamagargoteborg 

unga.magar.gbg@gmail.com 

 
Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet 

Slottsskogsgatan 12  

414 53 Göteborg 

 

Tel: 031-12 10 03. 

goteborg.magotarm@telia.com 

www.magotarm.se/goteborg 
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